
 

 

 

 

 

Hotărâre nr. 4 din 19.03.2012 
a Senatului Universităţii din Piteşti  

 
 Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa din data de 19.03.2012,  

 
Hotărăşte: 

 
Art.1 Aprobarea Metodologiei privind  selectarea şi numirea  decanilor pentru mandatul 2012-2016; 
Art.2 Aprobarea echipei de prorectori pentru mandatul 2012-2016, după cum urmează: 

- Prof.dr.ing.Sebastian PÂRLAC  pentru domeniul: calitate şi proces de învăţământ. 
- Prof.dr.ing.Marioara ABRUDEANU  pentru domeniul: cercetare ştiinţifică şi informatizare; 
- Prof.univ.dr.Constantin  DRĂGHICI  pentru domeniul: activităţi sociale şi cultural-sportive 

studenţeşti; 
- Conf.univ.dr.Mihai BR ĂSLAŞU pentru domeniul: relaţii internaţionale şi colaborare cu 

mediul social-economic; 
Art.3 Numirea doamnei lector univ.dr. Monica POPESCU în funcţia de Secretar general al Senatului,; 
Art.4 Revocarea din funcţia de preşedinte al Comisiei de regulamente, incompatibilităţi şi dialog 

social a d-lui prof.univ.dr.Ion TABACU şi numirea d-nei prof.univ.dr. Liliana EZECHIL, în 
funcţia de preşedinte al Comisiei de regulamente, incompatibilităţi şi dialog social; 

Art.5 Aprobarea Protocolului de colaborare cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative  
Bucureşti, referitor la organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor din 
sesiunea 2012, pentru specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene, autorizată 
provizoriu la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, în condiţiile OM nr.4033 din 12 aprilie 2011; 

Art.6 Aprobarea Şcolii de vară 2012 la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane; 
Art.7 Aprobarea unui parteneriat cu Uniunea Scriitorilor la proiectul „Presa culturală argeşeană”,  

fiind implicată specializarea Jurnalism de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane; 
Art.8 Acordul de parteneriat cu Universite Lumiere Lyon 2, Maison de l’Orient et de la Mediteranee, 

în domeniul Istorie,  pentru realizarea unui masterat în cotutelă; 
Art.9 Aprobarea organizării şi desfăşurării examenului de finalizare 2012, la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, pentru specializarea Asistenţă medicală 
generală, autorizată provizoriu la Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii din Piteşti, în 
condiţiile OM nr.4033 din 12 aprilie 2011; 

Art.10 Aprobarea amenajării sălii Senatului Universităţii în condiţii corespunzătoare de desfăşurare a 
şedinţelor Senatului şi ale Consiliului de Administraţie; 

Art.11 Aprobarea repartizării  camerii nr. 8 (rectorat, parter) pentru biroul preşedintelui Senatului, 
Pr.conf.univ.dr.Nicolae BRÎNZEA şi pentru activităţile de secretariat specifice Senatului 
Universităţii şi ale Comisiilor Senatului. 

 
 

    
PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 
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